
  ١سری سوم تمرینات مکانیک تحلیلی 

  

کیلومتر بر ساعت  ٢٠٠تواند بھ طور یکنواخت شتاب بگیرد و بھ سرعت ثانیھ می ٣٠یک اتوموبیل مخصوص مسابقھ در  .١

٠ g تواند از  برسد. بیشینھ شتاب کند کننده ناشی از ترمز آن نمی تجاوز کند. زمان کمینھ الزم برای پیمودن نیم کیلومتر   ٧

کنیم کھ اتوموبیل در زمان شروع و پایان کار در حالت سکون است (راھنمایی: نمودار سرعت بر چقدر است؟ فرض می

 تواند مفید باشد).حسب زمان می

srad ابت و بھ مقدارای آن ثسرعت زاویھ کند.در صفحھ حرکت می r=4m/sذره ای با سرعت شعاعی ثابت  .٢ /2
.
        

  دست آورید.متر از مبدا قرار دارد، الف: بزرگی سرعت و ب: بزرگی شتاب  را بھ ٣است. وقتی کھ ذره در فاصلھ 

 
Arای در امتداد یک مارپیچ و بھ طرف خارج آن در حرکت است. مسیر آن با رابطھ ذره .٣   مشخص شده است کھ در

     m/radمقدار ثابت Aآن 

2t /2ھم با زمان طبق رابطھ را دارد. مقدار   1   یابد کھ در آن  افزایش می

اب تقریبی را در چند نقطھ نشان دھید. ب: نشان مقداری ثابت است. الف: شکل مسیر حرکت را رسم کنید و سرعت و شت

 rad   دھید کھ شتاب شعاعی وقتی کھ
2

1
  شتاب مماسی و شعاعی با  ایشود. ج: در چھ زاویھاست برابر صفر می

 ھم برابرند؟
 

   چرخ مرکز از ܽ فاصلھ بھ ܯ ی نقطھ حرکت مسیر معادالت ) الف .غلتد می زمین روی ثابت سرعت با ܴ شعاع بھ چرخی .۴

 است 0=ݔ در چرخ تماس ی نقطھ 0=ݐ ی لحظھ در .آورید بدست را (ܴ>ܽ)

 
 کھ بینید می را قرقره یک روی بھ رو نمای شکل، در (کنید حل ܴ<ܽ ی فاصلھ بھ ′ܯ ی نقطھ برای را مسئلھ ھمین )ب

 ).است آن تر پھن قسمت روی ′ܯ ی نقطھ و غلتد می افقی نوار یک روی آن باریک قسمت

 
 

 



 شلیک کنیم (x,y)ای در مختصات ای را بھ نقطھخواھیم پرتابھمی .۵

  را پیدا کنید. vالف: با فرض معلوم بودن تتا، 

  ، تتا را پیدا کنید. vب: با فرض معلوم بودن 

 کمینھ را بیابید. vدست آمده در قسمت الف، ج: سعی کنید با استفاده از رابطھ بھ

 
 خط از ای زاویھ چھ با . است پایین طرف بھ߮) زاویھ با( یکنواخت شیب دارای تپھ این .است ایستاده تپھ باالی در ای بچھ پسر .۶

 باشد؟ داشتھ را برد بیشترین تا کرد پرتاب را سنگی ) بایدߠافق(

  


